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TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA  

BİLGİ NOTU 

21 Eylül 2022 tarihli 31960 sayılı Resmî Gazete’de yeni Tüketici Hakem Heyetleri 

Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelik ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı 

Resmî Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (“Mülga Yönetmelik”) 

yürürlükten kaldırılmıştır. Çoğunluğu 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeler 

çerçevesinde Yönetmelik’te yer alan başlıca hususlara dair bilgilendirmemizi aşağıda bulabilirsiniz.  

1. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru İçin Parasal Sınır (Yönetmelik madde 6/2):  

Yeni düzenleme ile İcra ve İflas Kanunundaki haklar saklı kalmak kaydıyla, değeri 30.000 

(otuz bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine 

başvuru zorunlu tutulmaktadır. Değeri otuz bin Türk lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar 

bakımından tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır. Ayrıca bu parasal sınır her 

takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen 

yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.  

2. Başvuru Sahibinden Ek Bilgi ve Belge Talep Edilmesi (Yönetmelik madde 11/5): 

Tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunması gereken bilgilerde1 eksiklik ya da tutarsızlık 

bulunması durumunda; başvuru sahibine, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından yazılı olarak 

yedi gün süre verilecek ve başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenebilecektir. Ek bilgi ve belge 

talebine ilişkin ilgili bu fıkra 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.   

3. Aynı Uyuşmazlığa İlişkin Derdest Bir Başvuru veya Kesin Hüküm Olması Halinde 

Başvuru Yapılamaması (Yönetmelik madde 11/6 ve 11/7)  

Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık (derdest başvuru) ile ilgili olarak birden çok 

tüketici hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda 

bulunulamayacaktır. Benzer şekilde yine bir uyuşmazlığa ilişkin olarak tüketici hakem heyetince 

verilen kararın kesinleşmesinin ardından; konusu, sebebi ve tarafları kesinleşen kararla aynı olan 

yeni bir başvurunun yapılamayacağı düzenlenmiştir. Aksi takdirde tüketici hakem 

heyeti, kendiliğinden ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman derdest başvuruyu veya 

kesinleşen karar ile kesin hükmü dikkate alacak ve Yönetmelik’in 20/8 maddesi doğrultusunda 

başvurunun reddine karar verecektir. 

 

 
1 Başvuruda, başvuru sahibinin; adı, soyadı veya unvanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 

diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası ya da yabancı kimlik numarası, başvuru sahibinin tüketici olmaması 

durumunda ise vergi kimlik numarası, adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri ile varsa vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik 

numarası ile adresi, uyuşmazlık konusu, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikâyet edilene ilişkin 

bilgilere yer verilmesi zorunludur.  
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4. Tüketici Hakem Heyeti Karar Süresi (Yönetmelik madde 21) 

Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay 

içinde görüşülüp karar bağlanması gerekmektedir. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak 

karar süresinin en fazla üç ay daha uzatılabileceği düzenlenerek bu süre altı aydan üç aya 

indirilmiştir.  

5. Elektronik Tebligat Usulüyle Tebliğ Yapılması (Yönetmelik madde 13 ve 23) 

Tüketici hakem heyeti tarafından bilgi ve belge isteme yazılarının ve tüketici hakem heyeti 

kararlarının tebligatının taraflara posta yoluyla değil Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi 

uyarınca elektronik tebligat yoluyla yapılması öngörülmüştür. Elektronik ortamda tebligatın 

yapılamadığı durumlarda kararlar taahhütlü mektupla gönderilecektir. 

6. Kararın Tamamlanması Talebi ve Tamamlanma Kararı (Yönetmelik madde 26) 

Yönetmelik ile kararın tamamlanmasına yönelik daha önce bulunmayan yeni bir usul 

getirilmiştir. Buna göre taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde, 

ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını 

isteyebilecektir. Tamamlanma kararının asgari hangi hususları2 içereceği de Yönetmelik’te ayrıca 

sayılmıştır. Tamamlanma kararına ilişkin olan 26. madde 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe 

girecektir.   

7. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtirazda Yetkili Mahkeme (Yönetmelik madde 27/1) 

Mülga Yönetmelik’te tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı yalnızca tüketici hakem 

heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edilebiliyorken yeni düzenleme ile 

tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebilme 

imkânı tanınmıştır.  

8. Mevcut Olduğu Halde Tüketici Hakem Heyetine Sunulmayan Bir Bilgi Veya Belgenin 

Tüketici Mahkemesine Sunulması (Yönetmelik madde 27/5) 

Başvuru sürecinde, mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya 

belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine 

yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir. 

 
2 a) Tamamlama kararını veren tüketici hakem heyeti adı ile başkanın, üyelerin ve raportörün ad ve soyadları. 

b) Karar numarası ve tarihi. 

c) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, diğer ülke 

vatandaşları için pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası, varsa vergi kimlik numarası, varsa tarafların 

vekillerinin ad ve soyadları ile vergi kimlik numarası ve adresleri. 

ç) İlk kararın tarihi ve numarası. 

d) İlk başvuruda karar verilmeyen talepler. 

e) Başvuru tarihi. 

f) İnceleme ve gerekçe. 

g) Tamamlama kararı, karara itiraz merci ve süresi. 

ğ) Tamamlama kararını veren başkan ve üyelerin imzaları. 
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9. Uyuşmazlığın Konusuz Kalması (Yönetmelik madde 29/3) 

Uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi 

durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, feragat veya 

kabul beyanında bulunan tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödeneceği düzenlenmiştir. Feragat 

veya kabul beyanında bulunan tarafın tüketici olması halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri 

Bakanlıkça karşılanacaktır.  

10. Yönetmelik’in Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapılan Başvurulara Uygulanacak 

Hükümler (Geçici Madde 1)  

Tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de 

yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla. 
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* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 

 


